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reprezentánsai a mai bútorfejlődésnek is? közt: o t t h o n m ű v é s z e t és autóláz közt, 
A német iparművészek legjobbjai dolgoznak ámde valóban az esztétikai érdeklődésnek ! 
azon, hogy egy-egy Óceánjáró számára két ellenkező pólusát jelentik. Jó bútor- | 

T pontos, jóvonalú, célszerű kabinbútorokat műves korszak, jó lakásberendező korszak * 
j tervezzenek. De ez csak szórványos betola- mindig az volt, amelyikben az emberek I 
" kodása építésznek a mérnöki zónába. Evvel társasélete a házaik falán belül játszódott » 

szemben áll a nagy igazság, hogy immár le. S amelyikben a szellemi élet kristályo- | 
Európában is mérnöki konstrukcióvá válik sodási pontja az otthon volt. De bizonyos, 
jórészt mindaz, ami előbb építészeti, építő- hogy a világ már á té l t i d ő s z a k o k a t , 
művészeti és iparművészeti formaalkotás melyekben a technika láza, az új fel-
gyümölcse volt: árúcsarnok és iroda, bank fedezések mámora elnyomott esztétikai 
és szálloda, hall és konyha, sőt — minek és erkölcsi értékeket s a világ csakhamar 
szépítsük — rövidesen a falbavájt háló- ámulva tért jobb belátásra. Mikor pedig 
szobabútor és a földbesüllyesztett fürdő- be lesz fejezve a levegő, a sarkvidék, 

Í
szoba is inkább mérnöki, mintsem lakás- az őserdők és sivatagok meghódítása, mikor 
tervezői elgondolás alapján fog készülni, az emberek a felhők fölé, a felhőkarcolók 

Í Félszeg gondolat volna, ha az iparművé- pedig az ég felé fognak nőni, akkor a j 
szet ezzel az érzülettel, ezzel a mozgás- belátás visszapottyan a földre s annak f 

Í technikai vággyal szembe akarna helyez- is a legszebb pontjára, amelyet elfele- j 
kedni. Csak szépen, okosan számolhat dett, elhanyagolt egy időre: a meleg és ! 
vele. Látszóan talán nincs ellentét a kettő jó ot thonokba. . . w | 

! GOBELIN-KIÁLLÍTÁS 
| AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUMBAN j 

z Iparművészeti Múzeum- A gobelinszövés, mely a láncfonalak közé 
ban nemrég nyilt meg a 32 kézzel illeszti be a sokszínű gyapjú- vagy 
darabból álló falkárpit-ki- selyemfonalat, már az ókorban ismeretes 
állítás. A kiállítás csakis a volt; különösen Egyptomban gyakorolták 
f ő v á r o s területére szorít- azt, hol a római uralom alatt szokásossá vált 
kozott, de még itt sem lehe- temetkezési mód számos gobelin-szövetet 
tett mindent megszerezni, mentett meg az utókor számára. Ezek az 

amire teljesség szempontjából szükség lett ú. n. kopt-szövetek (a „kopt" szó a görög 
volna. A tulajdonosok egy része méltány- „Aigyptioi"elferdítésébőllett„Quibt"elneve-
lást érdemlő okokból vonakodott értékes zésből ered) a későbbi gobelinszövés tech-
gobelinektől — habár csak rövid időre is — nikájának ősei. Az Iparművészeti Múzeum 
megválni. így például a falba beillesztett gazdag textilgyűjteménye érdekes példákat 
falkárpitok leszerelése sok nehézségbe üt- állít ki a kopt-szövetekből, melyek még a 
között volna. De meg több kárpit kiállí- görög és keleti stílusok vegyülékét mutatják 
tására a Múzeum csarnoka sem nyújtott (III—VI. század). 
volna elegendő helyet. Ezektől a l eg rég ibb ókeresztény szö-

Jóllehet ezúttal nélkülöznünk kell a ki- vetektől a tulajdonképpeni gobelinig nagy 
állításon több kiválóan értékes és jelleg- űr tátong. Bár vannak adatok arra, hogy 
zetes darabot, pl. Andrássy Gyula gróf és a szövésnek ezt a módját a középkorban 
Baumgarten Nándor dr. gótikus gobelin- Európában is gyakorolták és hogy az nem 
jeit, az esztergomi egyházmegyei múzeum ment soha feledésbe, a legrégibb európai 
Ipolyi-féle gobelin-sorozatát, a miniszter- gobelinszövések fennmaradt példái csak a 
elnöki palota Boucher-gobelinjeit stb. A ki- XIV. századig nyúlnakvissza.amikoriselső-
állítás érdekes betekintést enged magán- sorban Páris, Arras és Brüsszel termelték a 
gyűjteményeink falkárpitállagába és sok legszebb gobelineket; ezt az iparágat később 

| élvezetet nyújthat a látogatónak előkelő maguk számára sokáig kisajátították, úgy 
X stílusával. hogy egész világrészünk csaknem kizárólag 

56 i i 



Szemelvények az „Izabella" Háziipari Egyesület magyaros hímzéseiből. • Ungarische Stickereien des „Isabella" 
Hausindustr ievereins in Budapest . • Broderie3 hongroises de la Société de l lndustrie Domestique „Isabelle" á Budapes t . 



Szemelvények az „Izabella" Háziipari Egyesület régi magyar úrihímzések nyomán készült munkáiból . 
Nachbildungen von altén ungarischen Stickereien des „Isabella" Hausindustr ievereins in Budapest 

Reproductions des anc iennes broderies hongroises de la Société de l 'Industrie Domestique Isabelle" a Budapest . 



Szemelvények az „Izabella" Háziipari Egyesület régi magyar úrihímzések nyomán készült munkáiból . 
Nachbi ldungen von altén ungarischen Stickereien des „Isabella" Hausindustr ievereins in Budapest . 

Reproductions des anc iennes broderies hongroises de la Société de l 'Industrie Domestique „Isabelle" a Budapest . 

2* 



p i H M 

60 
Szemelvényekhez „Izabella" Háziipari Egyesület régi magyar úrihímzések és csipkék nyomán készült munkáiból . 
Nachbildungen von altén ungarischen Stickereien und Spitzen des „Isabella" Hausindustrievereins in Budapest . 

Reproductions des anciennes broderies et dentelles hongroises de la Société de l lndustrie Domestique „lsabelle" á Budapest . 



Szemelvények az Országos Háziipari Szövetség régi magyar aranyhímzések nyomán készült munkáiból . 
Nachbildungen altungarischer Goldstickereien des Landes-Hausindust r ieverbandes in Budapest . 

Reproductions des anc iennes broderies hongroises de I Association Hongroise pour le Développement de I'lndustrie Domestique. 61 



Szemelvények az Orszégos Háziipari Szövetség csipkéiből. *• Filét- und Klöppelspitze a u s dem Láger des Hausindustr ieverbandes , Budapest . 
Dentelles de l 'Association Hongroise pour le Développement de l 'Industrie Domestique. 



Az Országos Háziipari Szöve t ség : u. n. halasi varrott csipkéiből. • Sog. Halascher Náhspitzen des Landes-Hausindust r ieverbandes . 
Dentelles genre „de Halas" de l 'Association Hongroise pour le Développement de l 'Industric Domestique. 



64 Hímzett ruhák. Készíti az Országos Háziipari Szövetség. • Gestickte Kleider. Ausführung : Landes-Hausindustr ie-Verband, Budapest . 
Robes brodées. Exécutées par l Association Hongroises pour le Développement de l lndustrie Domestique. 



onnan szerezte be falikárpitjait. A gobe- apróbb színárnyalatokig utánozzák a neves 
linek pedig nagyon keresettek voltak. Temp- festők (Raphael, Rubens, Giulio Romano, 
lomoknak, paloták termeinek díszítésére Van Orley stb.) kartonjait. A festői modor 
szolgáltak, fejedelmek és nagyurak még csakhamar modorossággá fajul s míg egy-
táborozás alkalmával is magukkal vitték részt a kompozíció túllépi az anyagszerűség 
őket, hogy sátraikat ékesítsék velük. Ezen és síkdíszítés határait, másrészt a kivitel • 
nem csodálkozhatunk, ha elképzeljük a sem olyan gondos már, az anyag silányabb, j 
legkiválóbb művészek által tervezett, bámu- a színek konvencionálisak és emellett nem ~ 
latos ügyességgel és ízléssel készült, selyem- tartósak, úgy hogy a tömegárúnak készült 
mel, ezüst- és aranyszállal élénkített pompás későbbi falkárpitok már nem versenyezhet-
faliképek sorozatait, melyekből ma már nek a régebbiekkel. A XVIII. század deko-
csak nagy ritkán találunk teljes sorozatot; ratív gobelinjei között még vannak művészi 
de még az egyes darabok is többnyire el- értékűek, de a h a n y a t l á s t semmi sem j 
fakulva, néha bizony erősen megcsonkítva bizonyíthatja jobban annál, mintha a régiek J 
és kiegészítve marad-
tak reánk. Még így is 
utolérhetetlen dekoratív 
hatásúak és nyugodt, 
művészi hátteret adnak 
még a modern inté-
rieurnek is. 

A kiállítás a gobelin-
szövés legrégibb euró-
pai korszakából nem 
mutathat be példát. De 
már a XVI. századból 
kilenc darab van kiál-
lítva. Az Iparművészeti 
Múzeum híres brüsszeli 
falkárpitja, mely szintén 

DRVESZECZKY OSZKÁR, 
K Ö N Y V E 

Haranghy Jenő : Ex libris. 

mellett látjuk őket. A ki-
állítás néhány XVIII. 
századbeli falkárpitja 
közül két római eredetű 
különösen élénk színei-
vel tűnik ki. 

A falikárpitoknak egy 
különösen d e k o r a t í v 
neme az ú. n. „Ver-
dure", melyen a növényi 
elemekből, tájképekből 
alkotott kompozícióban 
az emberi alakok, álla-
tok, groteszkek és car-
toucheok csak aláren-
delt szerepet játszanak. 

a XVI. század elejéről való, nem került a Ilyen verdure több is van a kiállításon, 
kiállításra, ellenben itt látható a Múzeumnak Egy nagyszerű dekoratív hatású, kizáró-
másik gobelinje az Argonauta-monda ábrá- lag levelekből, virágokból és apró mada-
zolásával (Lipthay Béla báróné hagya- rákból komponált, Enghienben készült ver-
téka), mely stílusban közel áll a Hatvany dure (kiállítja Perimutter Afréd dr.) és egy 
Ferenc báró tulajdonát képező brüsszeli másik, állatokkal és c a r t o u c h e o k k a l 
falkárpithoz (Európa elrablása). Hatvany (Bakonyi Károly gyűjteményéből) a XVI. 
báró állított ki egy másik XVI. századbeli, századból való; a XVII.-ben készült ver-
kompozicióban és színben egyaránt kiváló dure-öket állítanak ki Nemes János gróf, 
brüsszeli gobelint ( K o r o n á z á s i je lenet) . Faragó Ödön és Scitovszky Tibor. Ez utóbbi-
Baumgarten Nándor tulajdona egy francia, nak két brüsszeli gobelinjén a staffage-
az Iparművészeti Múzeumé egy kisebb ként szereplő alakok mellett a fák, bokrok, 
méretű német gobelin, mindkettő a XVI. virágok a legapróbb fűszálig szeretetteljes 
századból. gonddal vannak megrajzolva és az egész 

A német gobelin-technika ebben a kor- kép — dacára a sok apró részletnek — 
ban még bizony meglehetős kezdetleges, mégis összhangzatos egésszé olvad össze. 
Egy inkább ritkasága, mint szépsége miatt Ugyanennek a kiállítónak két másik, való-
érdekes német gobelin zavaros rajzával és színűleg német falkárpitján a naivul ábrázolt 
színeivel csaknem az expresszionista festő- szarvasok és ragadozók hátterét képező 
iskolára emlékeztet. táj és a gazdag bordűré meleg, aranyos 

A XVII-ik század számban leggazda- tónusban van összehangolva, 
gabb csoportját — két darab kivételével — Külön említést érdemel még a Hatvany 
egészen Flandria szolgáltatta. Itt már erősen báró tulajdonát képező címeres mexikói 
érezhető a stilizálástól és síkdíszítéstől való gobelinszövés és a kiállítás egyik érdekes-
eltávolodás. A gobelinek tervezői térbeli sége, az ú. n. Rákóczi-szőnyeg, egy 1678. év-
hatásra törekszenek. A falképek a leg- számmal jelzett dekoratív szőnyeg, mely 
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a hagyomány szerint a fejedelem tulajdona árul el a síkdíszítésben, valamint a hazai 
lett volna. A szőnyeg csomózva van, tehát ornamentikában sűrűn használt virágmotí-
nem gobelin, de színhatásában és kom- vumok: a szegfű, a tulipán, a bazsarózsa, a 
pozíciójában beleillik a szőtt falikárpitok napraforgó és Passiflora: mindez arra látszik 
közé. Eredetét illetőleg bizonyosat állítani vallani, hogy a szőnyeg Magyarországon 
nem lehet, mivel mint „piéce unique" nem készülhetett. 
sorolható be egyik vagy másik rokoncso- A kiállítás anyagát Csányi Károly múze-
portba. Stílusa, kissé szervezetlen rajza, umi igazgató gyűjtötte össze és rendezte a 
mely mégis bizonyos ízlést és jártasságot nála megszokott hozzáértéssel és szeretettel. 

V. Gy. 

FARAGÓ ÖDÖN OTTHONA 
ÍRTA ÉBER LÁSZLÓ 

az ízlésről csakugyan nem lehet vitatkozni 
és Faragó otthona a maga összeállításá-
ban, az egyes darabok választékos szép-
ségével tanulságos példáját adja a lakás-
díszítés szolgálatában álló gyűjtés egyik 
határozott irányának és egyúttal a nem 
éppen jelentékeny anyagi eszközökkel, de 
hosszú időn át szívós következetességgel 
és szeretettel folytatott tevékenység sike-
rének. 

A különböző korú, eredetű és jellegű 
tárgyak természetesen különböző értékűek. 
Azok együttes alkalmazásáról felvételeink 
kellő képet adnak. Beérhetjük tehát azzal, 
hogy a sok közül egyes különösen kiváló 
darabokat emelünk ki. 

A festmények sorában ott találjuk 
Giovanni Battista Moroni festői és pszicho-
lógiai mélységű férfiarcképét, amely a gyűj-
temény egyik gyöngye. Paolo Veronese köré-
ből való egy szinte monumentális felfogású 
női arckép, amely esetleg magának Paolo-
nak műve és talán a művész anyját ábrá-
zolja. Giovanni Girolamo Savoldo-t, a 
bresciai mestert, egy szép férfiképmás 
mutatja be. A régi német festészet kiváló 
alkotása a Lucas Cranach műhelyéből 
származó sokalakos kép, amely az emberi-
ség megváltásának allegóriáját ábrázolja. 
Különösen figyelemreméltó a festmény táj-
képi háttere; egyébként az alakokon is 
helyenkint felismerhető magának a mester-
nek kezenyoma. Egyéb festmények: Joost 
de Momper, az antwerpeni kikötő pompás, 
levegős képe, Allaert van Everdingen egy 
jellegzetes vízeséses tájképe, Társaság a 
szabadban Jan Hackaert-tói, Jacopo Stella 
M a d o n n á j a , a Mária mennybemenetelét 
ábrázoló festmény, amely XVII. századbeli 
bolognai mester műve. Különös figyelmet 

em nevezem gyűjtemény-
nek azoknak a művészeti 
tárgyaknak ö s s z e s s é g é t , 
amelyek Faragó lakásá-
nak minden zegét-zúgát, 
az előszobától a háló-
szobáig betöltik. Egyetlen 

darab sincs közöttük, amely ne vallana 
tulajdonosának arra a törekvésére, hogy — 
minden archeológiai vagy rendszerező célzat 
híján — gazdag, művészi otthonná vará-
zsolja át legénylakását. Nincsenek stílus-
beli elvei, megszorításai: minden korés forma, 
minden ízlés és technika jó neki és azokat 
a díszítőművész biztos tapintatával ren-
dezi el. Békésen megférnek egymás mellett 
pompás keleti szőnyegek és antik márvány 
mellszobrok, erősen barokk fafaragványok 
és középkori szárnyasoltárokról származó 
képek, olasz bronzok és keletázsiai por-
cellánok, Louis XVI. bútorok és modern 
székek. Hosszú évek kedvtelése, finom 
válogatása, az utazó szimatja és szeren-
cséje hozta össze ezt a sok tárgyat, ame-
lyek mintha elválaszthatatlanul forrtak 
volna egybe. Faragó saját bevallása szerint 
az ily irányú gyűjtés — mert mégis csak 
gyűjtés ez 1 — nagy mesterének, Ráth 
Györgynek példáján indult el immár év-
tizedekkel ezelőtt. Kulturális és pszichológiai 
szempontból érdekes, hogy éppen Faragó, 
aki mint művész a magyaros és modern 
törekvések egyik legkiválóbb úttörője volt 
az iparművészet terén, saját otthona ki-
alakításában ezt a retrospektív és nemzet-
közi irányt követte. Esetleg gondolkodóba 
ejthet is ez és azt kérdezhetnők, milyen 
lenne ez az otthon, ha az utolsó évtizedek 
magyar művészetének és iparművészeté-
nak termékei szolgálnának díszéül. Dehát 


